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Høring - tilgang til behandlingsrettet helseregistre på tvers av
virksomhetsgrenser og etablering av virksomhetsovergripende
behandlingsrettede helseregistre

Det vises til høringsnotat datert 20.10.08. og Haraldsplass
anledningen til å uttale oss om de foreslåtte lovforslagene.

Diakonale

Sykehus takker for

Haraldsplass Diakonale Sykehus er en privat ideell institusjon med langsiktig oppdragsavtale
med Helse Vest RHF. Vi er lokalsykehus og universitetssykehus og har sektoransvar for
124000 innbyggere i Nordhordland og de nordlige bydelene i Bergen kommune. Vi har et
særlig tett samarbeid med Helse Bergen og Haukeland Universitetssykehus ettersom mange
av våre pasienter også har opphold og får behandling på Haukeland Universitetssykehus. Vi
har over mange år hatt samme pasientadministrative system og elektroniske journalsystem og
har kunnet utveksle informasjon mellom institusjonene på en langt mer hensiktsmessig måte.
Vi har samtidig erfart at våre løsninger har utfordret eksisterende lovgivning og synliggjort
behov for revisjoner av disse og tilpassninger mellom lovverk og teknologiske muligheter.
Vi er opptatt av at nye teknologiske muligheter skal taes i bruk for å sikre behandlingskvalitet
og bedre effektiviteten i driften. Samtidig er vi opptatt av at sensitive helseopplysninger
oppbevares og forvaltes på en måte som sikrer personvern og tilfredsstillende begrensning i
tilgang til datamaterialet.
Det er vår oppfatning at de foreslåtte endringen et ivaretar dette perspektivet og gir en bedre,
mer effektiv og trygg kommunikasjon av pasientopplysninger,
i de tilfeller der flere
virksomheter inne spesialisthelsetjensten samarbeider om pasientbehandlingen.
Personvernet ivaretaes ved at det stilles krav om at databehandlingsansvarlig sørger for at
tilgangsstyring håndteres på en sikker måte.
Det er vår erfaring at pasienten forventer at vi som aktør i den offentlige helsetjenesten har
mulighet til å være oppdatert på behandling / hendelser som har vært utført på andre sykehus
pasienten har vært til behandling ved. Vi mener lovendringsforslaget sikrer dette.
I forbindelse med denne høringen
vil vi særlig minne om at lik tilgang til og mulighet for å
dele pasientopplysninger mellom offentlige og private ideelle virksomheter er helt essensielt
for at vår type institusjon skal kunne håndtere det ansvaret vi har påtatt oss og videreføre den
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tette samhandlingen om pasienten som vi ønsker. Vi vil be departementet særlig h
oppmerksom på at dette er ivaretatt ved sin siste gjennomgang av lovendringsforslaget.
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